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Medicin
Amning i dag. Av Elisabeth Kylberg, Mia Westlund mfl. Fjärde upplagan.

Boken beskriver amningens funktion och betydelse för barnets uppfödning och anknytning till mamman.
Den nya upplagan innehåller den senaste gällande forskning, bland annat gällande nappanvändning, amning,
amningsstatistik och amning vid typ 1-diabetes.

Att våga fråga! : handbok i att möta en våldsutsatt. Av Frida Walter.

Hur hjälper man på bästa sätt och hur närmar man sig en utsatt individ som isolerat sig med sin förövare?
Frågorna är många och maktlösheten är ett faktum. Denna handbok erbjuder spetsinriktad information gällande bemötande samt vad som är bra att tänka på för att möjliggöra en livsviktig förändring.

Där ingen kunde nå mig : om dissociation - en antologi 2021. Red. Linnéa Regnlund.

Det här är en bok för alla som är intresserade av dissociation. En bok med värdefulla och starka texter och
bilder. Den finns för dig som själv dissocierar, har någon i din närhet som gör det, som jobbar med dissociativa
eller som bara vill lära dig mer om dissociation.

Hela livet : en läkares erfarenheter om hälsa, forskning och vardagens utmaningar.
Av Anders Rosengren.

Författaren började fundera på vad det är som vi vill uppnå med alla hälsoråd? Det blev starten på utvecklingen av ett nytt koncept för att nå hälsa. Läs om de stora livsfrågorna som vävs samman med små konkreta tips
som gör det lättare att hantera vardagen.

Kroppen håller räkningen : hjärna, sinne och kropp vid läkning efter psykiskt trauma.
Av Bessel van der Kolk.
I den här boken erbjuder traumaspecialisten Bessel van der Kolk ett nytt perspektiv på trauma och går igenom
innovativa behandlingar som öppnar nya vägar till återhämtning och skänker hopp om ett harmoniskt liv.

Läkare med penna och patos. Av Carl Lindgren.

Författaren slår här samman sina yrkeskunskaper och sitt litterära intresse genom att i ett antal essäer porträt�tera läkare som också skrivit skönlitteratur, många med lyckat resultat, andra mer sparsmakade. Dessa skönlitterära läkare återfinns i olika länder och i olika tider men de har satt sina speciella avtryck.

Mental överlevnadshandbok : hur du blir fri från psykofarmaka och återfår ett
normalt liv. Av Peter C. Gøtzsche.

I den här boken förklarar den världsberömde danske läkaren Gøtzsche, utifrån den senaste och mest tillförlitliga
forskningen, hur olika psykiatriska mediciner fungerar och ger råd om hur man säkert kan frigöra sig från dem.

Illustrerad farmakologi. Red. HegeThoresen, Terje Simonsen.

Boken förklarar på ett lättillgängligt sätt hur läkemedel tas upp av kroppen, hur de transporteras med blodet
dit där de ska verka, hur de verkar, hur länge de finns kvar i kroppen samt hur de utsöndras. Boken ger också
grundläggande kunskaper i hur läkemedel inverkar på varandras respektive effekter.

Omvårdnad 2. Av Maria Bengtsson mfl.

Det här är en lärobok i ämnet omvårdnad. Boken har ett lättillgängligt språk och innehåller aktuella och
moderna exempel som kan väcka intresse hos eleverna. Boken passar även vid vuxenutbildningar.

Sannas fastebok : födofasta, periodisk fasta, vattenfasta Sanna special. Av Sanna Ehdin.
Att med jämna mellanrum låta bli att äta ökar möjligheten till ett långt och friskt liv och Sanna Ehdin har
skapat en praktisk guide om fastans effekter med olika metoder och fasteprogram som leder dig rätt.

Utarbetad : lär känna dina symtom. Av Lilja Cajvert.

Allt fler professionella inom människovårdande yrken och inom utbildningssektorn känner sig utarbetade och
negativt påverkade av sina arbeten. Samtidigt som de upplever överbelastning, berörs de av sina klienters
lidande och den smärta som de bär på.

1.

Psykologi

Bättre än perfekt : en självhjälpsbok för perfektionister. Av Alexander Rozental.

Att vara noggrann, ambitiös och ha höga mål är förstås bra men kan också vara stressigt, ångestskapande och
riskera att ens nära relationer påverkas. Det här är en konkret handbok med verktyg för förändring i de delar
som vållar problem i tillvaron.

Den hälsosamma gemenskapen : med människor, djur, naturen och något större.
Av Peter Strang.

Varför mår vi så bra av gemenskap, oavsett om gemenskapen handlar om ett parförhållande, körsång, goda
middagar, idrott eller om en vandring i naturen? Strang som är professor, presenterar vetenskapliga fynd om
gemenskapens välgörande effekter med personliga reflektioner.

Livskoden enligt hjärnan : bygg starka hjärnmuskler som laddar dig med energi,
ger livsglädje och en airbag mot stress. Av Lena Skogholm.

För mycket stress leder till förslitningsskador på hjärnan som ger psykisk ohälsa. En stark hjärna ger istället
psykisk hälsa. Den här boken är lättillgänglig och vetenskapligt underbyggd och ger tips på hur du kan träna
din hjärna stark.

Sifferdjur : hur siffrorna styr våra liv. Av Micael Dahlen, Helge Thorbjørnsen.

I den här boken kan man läsa om ny, banbrytande och ibland skrämmande forskning hur siffrorna styr hur vi
tänker, känner och mår. När gör siffrorna oss starkare? När lurar de oss? Den här boken väcker oss ur sifferpsykosen och låter oss ta tillbaka makten över siffrorna i våra liv.

Pedagogik

Barn med utmanande beteende : tidiga insatser i förskola och skola.
Av Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson.

I boken finns många exempel på pedagogiska strategier som kan vara användbara för att bemöta problemskapande beteenden. Boken tar också upp psykologiska teorier om till exempel anknytning, psykisk ohälsa och
affekter, men också neuropsykiatriska teorier om ADHD och autism.

Normkritisk pedagogik : perspektiv, utmaningar och möjligheter.
Red. Lotta Björkman, Janne Bromseth.

Den här antologin innehåller inlägg om det perspektivskapande och problematiserande förhållningssättet som
man bör ha för att bli en normkritisk pedagog. Boken vänder sig framför allt till studerande och yrkesverksamma inom det pedagogiska fältet.

2.

Sociologi & samhällsvetenskap

Attraktivt och hållbart arbetsliv på människors villkor : arbete, hälsa och ledarskap
med SwAge-modellen i teori och praktik. Av Kerstin Nilsson.

Vid ett allt längre arbetsliv behöver man tänka på ålder och åldrande när man planerar för en god arbetsmiljö.
I ett framtidsperspektiv kommer efterfrågan på arbetskraft som kan arbeta till en högre ålder att öka utifrån den
globala demografiska. Här beskrivs teorierna bakom SwAge-modellen.

Brev till mannen. Av Bianca Kronlöf.

Komikern och skådespelaren Bianca Kronlöf skriver brev till män hon mött. Om känslor, sex, våld, maskulinitet. Hon vänder sig till alla sorters män för att försöka skapa manligt engagemang med syfte att fler män ska ge
sig in i kampen mot mäns våld mot kvinnor.

Det gåtfulla mötet : tankar om funktionshinder och människors möten ur ett mångvetenskapligt perspektiv. Av Peter Brusén.

Peter Bruséns liv förändrades år 2000 när han bröt ryggen och blev rullstolsburen. Han fick en egen erfarenhetsbaserad kunskap inom det fält där han var ämnessakkunnig vid Socialstyrelsen och han insåg att även om
rullstolen är ett viktigt hjälpmedel kan den innebära ett stigma.

Hemtjänstmaffian : miljonsvindeln som förändrade äldreomsorgen.
Av Mira Klingberg Hjort, Karl Martinsson.

Valfriheten i hemtjänsten skulle öka kvaliteten men samtidigt släpptes fuskare och kriminella in i hjärtat av
den svenska välfärden. Boken är ett granskande reportage om hur delar av äldreomsorgen har lämnats över
till bedragare som i åratal har mjölkat kommunerna på skattepengar.

Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis. Av Tina Mattsson.

I den här boken beskriver man det intersektionella perspektivet som kön, sexualitet, klass, etnicitet/”ras”,
funktionalitet och ålder. Boken har konkreta exempel där man kan se hur det sociala arbetet påverkas av
sådana maktstrukturer, när man inte uppmärksammar dessa perspektiv.

Svarta änkan : den skakande berättelsen om cyanidmordet i Norrtälje.
Av Thomas Bodström.

Svarta änkan är en skakande skildring av ett av Sveriges mest omskrivna mordfall på senare år. Om inte offrets
dotter hade varit uppmärksam och larmat, hade mordet troligen aldrig upptäckts. En mördare hade gått fri och
en ny man hade sannolikt svävat i livsfara.

3.

Nya medicinska e-böcker

4.

Lyssna och läs i din mobil eller surfplatta
Med appen Biblio kan du lyssna på e-ljudböcker och läsa e-böcker i mobilen eller
surfplattan, både online och offline. Helt gratis. Du kan låna två böcker per vecka
och lånetiden är 28 dagar. Du behöver ha ett lånekonto på Sjukhusbiblioteken och
en fyrsiffrig pinkod som är kopplat till det.

Några av de senaste e-böckerna:

Några av de senaste e-ljudböckerna:

5.

Skönlitteratur
100 år med Lenni och Margot. Av Marianne Cronin.

Livet är kort. Ingen vet det bättre än 17-åriga Lenni som bor på en terminalvårdsavdelning på Glasgows sjukhus.
När hon går med i en konstterapigrupp träffar hon Margot, en rebellisk åttiotreåring. Leni och Margot bestämmer
sig för ett gemensamt projekt: tillsammans ska de måla etthundra tavlor, en för varje år som de levt. De kommer
de allt närmare varandra och Lenni inser vilken gåva livet kan vara även när det håller på att tas ifrån oss.

1795. Av Niklas Natt och Dag.

Den tredje och avslutande delen i Bellman noir-trilogin. Likt ett skadskjutet djur stryker Tycho Ceton runt i
staden mellan broarna, medan han filar på en plan för att återta den glans han förlorat. Han ska ställa till med
ett spektakel mer häpnadsväckande, mer hänförande och mer avgrundsdjupt vidrigt än något som dittills
skådats i detta vidunderliga och vedervärdiga Stockholm. Den som satt sig i sinne att stoppa honom är Emil
Winge. Men denne känner hur stödet för hans jakt börjar tryta.

Allt skall du förlora. Av Magnus Cadier.

Solveig, döpt efter solen, växer upp med fem syskon på godset Hesslingby, en stilla tillvaro i skuggan av kriget
ute i Europa. Ett besök i huvudstaden väcker dock hennes längtan bort från livet på gården. Solveig vågar
först inte sätta ord på sina förbjudna tankar, men koftan i det alldeles för dyra angoragarnet hon stickar i smyg
hjälper henne att bygga upp kraften att våga tro på ett annat liv.

Andra stället. Av Rachel Cusk.

En kvinna bjuder in en berömd konstnär att vistas i hennes gäststuga, belägen i det isolerade träskområdet vid
kusten. Men under den heta sommaren blir hans närvaro allt mer provocerande för värdinnan, som tvingas
revidera sina tankar om inte bara konstnären utan också om konstens och människans villkor.

Armasjärvi : roman i katastrofernas tid. Av Engström, Richert.

Fortsättning på ”Nattavaara”. Syskonen Sofia och Erik har skilts åt. I Kiruna, där tillvaron ändå är bättre än
på andra håll i det nya riket i norr, har Sofia mer att stå i än andra barn i hennes ålder. Vid sidan om skolan
och arbetet på ett värdshus är hon spion åt säkerhetstjänsten. Sextonårige Erik har infiltrerat de mystiska hesekelianerna och hamnat på församlingens elitskola i Armasjärvi. Inte en dag går utan att han längtar efter att få
återförenas med sin syster.

Att välja ett liv. Av Marie Lok Björk.

Året är 1921 och handlardottern Ottilia har länge sett fram mot sin 21-årsdag. Äntligen ska hon berätta för
föräldrarna om sin hemliga kärlek. Men lantarbetaren Åke anses inte vara ett gott parti och Ottilia ställs inför
ett omöjligt val. Fem år senare är hon en ensamstående tvåbarnsmamma som arbetar som statare. Tillvaron är
tuff, men hon har tagit makten över sitt eget liv. Och kanske finns kärleken där hon minst anar det.

Bära frukt. Av Emilia Millares.

Alma längtar efter barn, ser bebisar och gravidmagar överallt. När hon träffar Caesar slår det gnistor direkt.
Men Caesar vill inte ha barn. De fortsätter att träffas ändå, dricker drinkar, åker på roadtrips och sover tillsammans nästan jämt. Men tiden går och Alma ser varje förbrukad p-pillerkarta som ett manifest över alla bortslösade dagar, alla förbrukade ägg. När hon trots Caesars motstånd till sist blir gravid blir det inte som hon tänkt.
Hon får ingen ultraljudsbild att lägga upp på Instagram. I stället får hon veta att barnet har ett halvt hjärta.

De sammanbundna. Av Stacey Halls.

I 1600-talets England bor husmor Fleetwood Shuttleworth. Hon är 17 år gammal, gift och gravid för fjärde
gången. Men inget av hennes barn har överlevt, och hennes man Richard är angelägen om en arvinge. Fleetwood hittar ett undangömt brev från läkaren som förlöste hennes tredje dödfödda barn, och läser där att det
inte är troligt att hon överlever ytterligare en graviditet. Av en slump träffar hon Alice Gray, en ung barnmorska. Alice lovar att hjälpa henne att föda ett friskt barn och att bevisa att läkaren har fel. Alice anklagas för att
vara en häxa och Fleetwood riskerar att förlora allt för att hjälpa henne.

6.

Den hemliga gåvan. Av Natasha Lester.

När den australiensiska modekonservatorn Kat Jordan tittar till sin mormors hus i Cornwall, hittar hon till sin
förvåning en samling Diorklänningar. I sin jakt efter svaret på hur de hamnade där stöter hon på historien om två
systrar som kämpade för England under andra världskriget och fick betala ett högt pris. Berättelsen är inspirerad
av historien om Christian Dior och hans syster, Catherine, som var aktiv i den franska motståndsrörelsen.

Den svarta månens år. Av Ellen Mattson.

Sedan han blivit avstängd från sin tjänst på universitetet finns det bara några få konstanter kvar i David Svartheds
liv: en katt som kommer på regelbundna besök och ett skrivprojekt om Iliaden som han försöker fokusera på.
Men en olyckshändelse löser upp tillvarons konturer och gränser – plötsligt ställs han inför en helt ny verklighet.

Det tredje ljuset ; Små ting som dessa. Av Claire Keegan.

Två böcker som börjar med ”Det tredje ljuset” där en liten flicka skickas till fosterföräldrar utan att veta när
hon kommer att återvända. I främlingarnas hus får hon för första gången uppleva vad trygghet och kärlek är.
I uppföljaren ”Små ting som dessa” möter vi Bill Furlong. En morgon strax före jul kör han till klostret utanför
staden för att leverera kol, men innan dagen är slut har han konfronterat mörkret och tystnaden i en stad som
kontrolleras av kyrkan.

Du är inte längre min dotter. Av Frida Boisen.

Efter skilsmässan gifter pappa Peter snabbt om sig, och hans karriär tar honom via Tyskland till Indonesien.
Tonåriga Frida byter uppväxten i förorten mot en ny kontinent i hopp om att äntligen få lära känna sin pappa.
Men lika idylliskt som lyxlivet i det lilla palatset låter, med tjänstefolk, cocktailpartyn och swimmingpool, lika
ruttet är det på insidan, med en oundviklig katastrof som hägrar vid horisonten.

Dåligt folk. Av Kjell Johansson.

David växer upp i ett fallfärdigt hus i Årstaskogen i södra Stockholm, med en styvfar som är nyckfull och brutal och en mor som periodvisvistas på Långbro sjukhus. Långt senare, när David är vuxen, ska det som skedde
i huset sätta igång en händelsekedja som får oanade konsekvenser.

Dödsängel. Av Axel Burénius.

Lastbilschauffören Ivar Järve får tre unga människors liv på sitt samvete och plötsligt förändras allt. Intensivt
medveten om allt i sin närhet, om ljuden och snön, inleder Ivar ett samtal med sig själv. En svindlande tankeström tar form där det vardagliga ställs mot det extraordinära; en kontemplation över livet och döden.

En blomma av blod. Av Ngũgĩ wa Thiong’o.

När tre afrikanska industripampar mördas, häktas fyra misstänkta personer: rektorn för den lokala skolan,
Munira, barflickan Wanja, den tidigare gerillakämpen Abdulla samt fackföreningsmannen Karega. Bokens
skildring av dessa personers inbördes relationer blir till en berättelse om landet Kenya.

En bättre värld. Av Anthony Doerr.

I dagens Idaho står den unge idealisten Seymour i begrepp att spränga ett bibliotek, ovetande om den äldre
mannen och barnen som gömmer sig på ovanvåningen. Under belägringen av Konstantinopel 1453 kämpar
Anna för sin systers liv medan den utstötte pojken Omeir tvingas delta i anfallet. Ensam på ett rymdskepp
efter att jorden blivit obeboelig försöker Konstance förstå vad som hänt de andra passagerarna.

En sak i taget. Av Lilly Emme.

Grace Appleton drömmer i hemlighet om att ta upp sin tidigare karriär. Fast med en pryl-fixerad man känns
ett annat liv långt borta. Snart är hon trots allt en lösning på spåren. Strategin är att inte släppa in nya saker i
hemmet och att varje dag lägga några gamla i soptunnan. I takt med att sakerna blir färre känner Grace hur det
blir lättare att andas. Frågan är när maken Andrew ska komma på henne och vilka följderna blir.

En storm i juletid. Av Camilla Davidsson.

Första advent står för dörren och hela Stockholm förbereder sig för den stundande högtiden. Vanligtvis älskar
Alice december, men inte i år. Hon har svårt att komma över det stora svek hon utsattes för julen innan och har
dragit sig undan. För att hanka sig fram hjälper hon aspirerande författare med deras bokmanus. När Alice kontaktas av Samuel Engman, en omtalad deckarförfattare, angående hans nya manus, tackar Alice mot sin vilja ja
till uppdraget. I takt med att julen närmar sig mjuknar Alice, men kan hon börja lita på människor igen?

7.

En vinterkyss i bokhandeln för ensamma hjärtan. Av Annie Darling.

Det är den tiden på året då man förväntas vara glad. Men på den lilla gatan Rochester Mews finns två personer
som avskyr allt vad julstämning heter. Den begåvade konditorn Mattie har avskytt högtiden sedan hon fick sitt
hjärta krossat på julafton för två år sedan. Bredvid hennes tesalong ligger bokhandeln där Tom arbetar. Han
delar hennes avsky, men det är också det enda de har gemensamt. Tom och Mattie kan inte vistas i samma rum
utan att gräla. När en av lägenheterna ovanför butikerna blir ledig och de två tvingas dela bostad blir stämningen mellan dem ännu mer kylslagen.

Espressopappor och lattemammor. Av Fredrik Svensson.

Sedan kom någon på idén, eller var det möjligen hans fru, att ta med barnet till pappagruppen. ”Det gjorde vi
minsann i mammagruppen”, kan hon ha argumenterat. Då var det klippt. Mammorna konspirerade och nästa
gång såg sig alla pappor tvingade att ta med barnen. De strukturerade samtalen var som bortblåsta och jag
minns inget annat än skrik, gråt och kaos. Pappagruppen, som vi kände den, var död. Men vi var jämställda.
Boken består av en samling korta berättelser med fokus på det lättsamma, men som inte heller viker för det
svåra och det vackra i föräldraskapet.

Gustave Eiffel och kärleken. Av Nicolas d’Estienne d’Orves.

Kärlekshistorien som ritade om Paris för alltid. Inte långt efter slutförandet av arbetet med Frihetsgudinnan,
när han står på toppen av sin karriär, blir Gustave Eiffel tillfrågad av den franska regeringen att designa något
spektakulärt till världsutställningen i Paris 1889. Eiffel är helt fokuserad på projektet med att bygga ett tunnelbanesystem men allt förändras när han av en slump möter sin vackra ungdomskärlek, Adrienne Bourgès. Deras
förbjudna relation ger honom den inspiration som för alltid kommer att förändra vyn över Paris.

Harlem shuffle. Av Colson Whitehead.

För kunderna och grannarna på 125:e gatan är Carney en hederlig möbelförsäljare, som gör sitt bästa för att
försörja sig själv och sin familj. Han och hans fru Elizabeth väntar sitt andra barn, och om hennes uppåtsträvande föräldrar inte gillar honom eller deras trånga lägenhet bredvid tunnelbanespåren, känns det ändå hemma.
Men få människor känner till Carneys släktband till det skumma övre Manhattan, och att hans normala fasad
har mer än ett fåtal sprickor. Sprickor som blir hela tiden blir större.

Harvey. Av Emma Cline.

Om ett dygn ska domen falla, den som kan förändra allt. Filmproducenten har flytt undan reportrarna och
förskansat sig i ett lånat hus utanför New York. Han tänker på att han måste sätta igång med ett nytt filmprojekt, att någon borde filmatisera Don DeLillo. Staben runt omkring assistenter, medarbetare, tjänstefolk och en
massös trippar på tå kring det faktum att något avgörande ska hända imorgon.

Hennakonstnären. Av Alka Joshi.

Lakshmi lyckas fly från ett arrangerat och våldsamt äktenskap och tar sig ensam hela den långa vägen från
sin lilla hemby till den pulserande rosa staden Jaipur. Hon börjar försörja sig som hennakonstnär och snart
sprids ryktet om hennes talang - och förmåga att lyssna och ge råd. Det dröjer inte länge förrän hon vinner de
rika överklasskvinnornas förtroende. De börjar avslöja sina innersta hemligheter för henne samtidigt som hon
aldrig kommer att kunna avslöja sina egna ...

Hon minns inte : en memoar. Av Jonas Brun.

Det börjar vid slutet. En mamma är död. Det slutar vid början. Innan rädslan när Jonas och hans pappa märker
det hon själv redan anar. Kortspelet hon förlorar gång på gång. Lunchen som lagas direkt efter frukost. Kassar
som fylls med fel saker, örhängen, julkort och skoluppsatser. Försommarens syrener som inte längre väcker
någon reaktion, eftersom hon inte längre minns att de doftar. En gång, innan hon började glömma, arbetade
hon själv med minnet. Nu är hon yngst på demensboendet.

Hon som äter jord. Av Dolores Reyes.

En flicka i tonåren har en märklig förmåga: när hon äter jord kan hon för sitt inre se vad som hänt dem som
gått på jorden. Förtvivlade människor söker sig till henne med hopp om att få veta vad som hänt deras försvunna anhöriga.

8.

I munkens skugga. Av Helena Thorfinn.

Katja har blivit utmanövrerad från jobbet som mellanchef på kommunen och måste komma bort från allt.
Det enda som känns lockande är att hälsa på systersonen Simon, trainee på Unicef i Burma/Myanmar. Väl
på plats i en bungalow i Yangon växer beslutet fram hos henne att genomföra en tyst meditationsretreat i ett
av Yangons många buddhistkloster. Men hos munkarna i klostret hamnar hon mitt i den hemliga rörelse som
hotar landets sköra demokratiska uppvaknande och hon får ansvar för en liten nunna. I stället för att släppa
taget, tvingas Katja agera.

Jul i rubinrött. Av Amanda Hellberg.

Utåt sett har Nina Swartensköld allt: man, barn och en gynnad tillvaro på Dackesta herrgård. Men bakom
stängda dörrar är äktenskapet olyckligt och hon drömmer om ett annat liv. När den frisinnade privatläraren
Johan Mahler anländer för att undervisa sonen och bo på godset sker det otänkbara – Nina blir kär och känslorna är besvarade. Medan vintermörkret sänker sig brinner den hemliga förälskelsens låga allt starkare. Men
riskerna är enorma. Om greven får veta sanningen mister Nina allt.

Jul på det lilla hotellet vid havet. Av Jenny Colgan.

Den fjärde delen i serien om Flora på ön Mure. Flora Mackenzie är orolig för sin bror Fintan. Han har inte
kommit över sorgen efter sin partner Coltan och Flora vill hjälpa honom att komma på fötter igen. Det hemsökta gamla hotellet vid öns spets var Coltans hjärteprojekt. Med lite hjälp från Flora kan Fintan förvandla
hotellet till en festlig oas av sprakande brasor och god mat, allt lagom till jul. Men att driva ett hotell visar
sig inte så enkelt hon först trodde. Och att Flora dessutom är nybliven mamma gör det definitivt inte lättare.

Julbrevet. Av Kjersti Herland Johnsen.

Linda är ensamstående och bor med sin trettonåriga son Brage i Oslo. Hon jobbar som redaktör för ett förlag
och gör sitt bästa för att skapa en trygg uppväxt åt sin son. Tryggare än den hon själv hade. Hon håller hårt på
deras traditioner och runt jul är de extra viktiga. Men när Brages pappa överraskande dyker upp, kastas alla
planer omkull. Samtidigt mottar hon ett brev från en okänd avsändare. Hon avfärdar det först, men när det
kommer ett till blir hon fundersam. Avsändaren verkar veta vem hon är. En äldre ensam herre som har ägnat
sitt liv åt att göra gott, men vad vill han henne?

Liten historia - stor kyss. Av Kerstin Strandberg.

Vanja har det besvärligt med livet – hon försöker gång på gång göra slut på det. Så träffar hon Nils och får av
honom hjälp med att rengöra ett badhus som inte städats på hundra år. Det rengjorda badhuset brinner genast
upp och så börjar de ett liv tillsammans. Trots sitt missmod och sin bristande organisationsförmåga blir Nils
den som får Vanja att stanna kvar på jorden men från första början är det inte Nils som Vanja är förälskad i, det
vet de båda för de försöker vara så sanna de kan mot varandra.

Margarita : (ett minne). Av César Aira.

Det är 1957, sommaren innan berättaren ska flytta till Buenos Aires och börja läsa på universitetet. Men först en
vistelse på landet, där han djupt försjunken i böckernas värld knappt tar någon notis om att Margarita och hennes far anlänt. Fadern som haft ett finger med i alla de senaste årens politiska strider i Argentina, och Margarita
som aldrig tidigare gjort något särskilt avtryck. Men just det förändras svindlande snabbt den här sommaren.

Metropol. Av Eugen Ruge.

Moskva 1936. Den tyska kommunisten Charlotte ger sig av på en resa genom det nya hemlandet, Sovjetunionen, tillsammans med sin man och Jill, en ung kvinna från England. Det är mer som förenar dem än vad som
märks vid första påseendet: De arbetar inom Kominterns underrättelsetjänst.

Mörka strömmar. Av Philippa Gregory.

Uppföljaren till ”Tidvatten”. Det är midsommarafton 1670. En välbärgad man står utanför en lagerlokal i London och väntar på Alinor, kvinnan han svek 21 år tidigare. Han har allt: pengar, egendomar och status men hon
har det enda han inte kan köpa för pengar - deras son och hans arvinge.

Nikes bok. Av Agnes Lidbeck.

Det är tidigt 1980-tal i Kummelvik på Österlen. En bortglömd pärla till by. Jannes familj har fiskat torsk så
länge man minns. Rosmarie vet precis hur livet kommer att bli - som mammas. Tommy och Karin dricker svala
drinkar, barnen leker under ekarna på Näs, ett paradis. Alla har sin plats. Så kommer det okända in. Olle, Sonja
och Nike. En helt annan sorts familj. Med dem kommer kärleken. Och kärlekens livsfarliga konsekvenser.
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När jag tänker på henne. Av Malin Wollin.

Sara och Linda är systrar, nära varandra men ändå så långt ifrån. Sara står i skuggan av Linda, som är rebellisk,
till synes fylld av hat och närmast omöjlig för föräldrarna att hantera. Trots att bråken genomsyrar Saras liv
så älskar hon sin storasyster. Sedan det värsta har hänt lever Sara ensam med två döttrar, och Sam. Lugnet har
lagt sig. Men en dag sitter en man på altanen och väntar.

Ovädrens tid. Av Andrzej Sapkowski.

En fristående del av fantasyserien Witcher. Geralt är häxkarlen vars uppdrag är att beskydda vanliga människor
från de monster som härjar i skuggorna. Precis som alla häxkarlar bär han alltid ett magiskt emblem, förtrollade drycker och varje häxkarls stolthet – två svärd. Ett gjutet i metall och ett i silver. Men vad skulle ske om
Geralt förlorade sina vapen?

Plåster för brustna hjärtan. Av Heidi Bjørnes.

Fristående uppföljare till ”Minas hus”. Förr sjöd det vackra gamla huset längst in på Strandveien av liv, men
nu är det bara Lilian kvar. Hon sitter där med brutet ben, sörjer sin döde make och saknar vännerna. Brevbäraren Egorbert som är bra på krishantering inser att här måste vännerna gripa in! Samtidigt dyker det upp
fler människor som behöver hjälp. Än en gång fylls huset av heta diskussioner, höga skratt, liv och rörelse,
vänskap och förälskelser.

Projekt jul. Av Cathy Bramley.

I den lilla staden Wetherley ser julen inte ut att bli som den brukar. Merry Shaw har en deprimerande jul framför
sig. Hon hade tänkt tillbringa den med sin pojkvän i hans tjusiga hus, nyförlovad och lycklig. Men när hennes
frieri inte riktigt går som förväntat står hon plötsligt hemlös och ensam inför julen. Cole Robinson är nyskild
och saknar sina barn som flyttat till Kanada med sin mamma. För att slippa tänka på det, lägger han ner ännu
fler arbetstimmar i sin byggfirma jul eller ej. Såväl Merry som Cole har bestämt sig för att julen är inställd i år.
Så hur i hela världen kommer det sig att de plötsligt blir ansvariga för att arrangera stadens julfirande?

Samtalen. Av César Aira.

En man ägnar natten åt att rekonstruera dagens samtal med en vän. De diskuterade en Hollywoodfilm de bara
sett brottstycken av på teve, men hade helt olika uppfattning om den guldiga Rolexklocka som skymtades på
den fattiga ukrainska fåraherde som filmen verkade handla om. Deras konflikt kring detta uppenbara konstnärliga misstag blir startskottet för ett långt, vindlande samtal om fiktionens, minnets och verklighetens många skikt.

Sista satsen. Av Robert Seethaler.

Kompositören Gustav Mahler reser hem från New York till Europa på en atlantångare. Han står på höjden av
sin karriär, men kroppen sviker. Ensam på skeppsdäck tänker han tillbaka på sitt liv, på somrarna i bergen, på
dottern som är död, på den andra dottern som äter frukost en trappa ner, och på Alma, hans livs stora kärlek som
han redan har förlorat. Det är hans sista resa

Smuts. Av Elise Karlsson.

Hélène har nyligen avslutat en relation när hon får en förfrågan. Egentligen har hon sedan länge lämnat den
värld som nu söker hennes närvaro, hon lever ett annat liv idag. I Underjorden härskar Serner och Mikaela. De
leder ett exklusivt teatersällskap. Benhårda hierarkier strukturerar samtidigt de sociala relationerna. Nu ska sällskapet sätta upp En midsommarnattsdröm och Hélène dras in i produktionen, nyfiken, motvillig; ambivalent.
Allting bygger mot en premiär och en kokpunkt. Saker börjar obönhörligen glida åt fel håll. Precis som sist.

Spår av Liv. Av Annika Torstensson.

Året är 1994 och Maj går runt i Berlin och visar ett foto på en kvinna som ser ut som hon själv. Hon vet att
hennes tvillingsyster inte följde med Estonia ner i djupet. Hon lever och Maj ska hitta henne. De människor
hon träffar i sitt sökande får henne att fundera på vad vi egentligen vet om varandra. Vad vet hon om Liv? Allt,
tycker hon, de hade inga hemligheter. Nej, säger Herr Braun, ingen vet allt om någon.

Stjärnor, systerskap & julens mirakel. Av Sarah Morgan.

För systrarna Samantha och Ella Mitchell är julen något alldeles speciellt. De älskar att skapa varmare och mer
minnesvärda jular än de hade som barn. Men i år kommer firandet att se annorlunda ut. Deras mamma, som de
inte hört från på fem år, ringer plötsligt och meddelar att hon vill fira jul med sina döttrar. Samantha och Ella
ser ingen annan utväg än att bjuda in henne …
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Sömmerskan från Paris. Av Georgia Kaufmann.

När tyskarna ockuperar norra Italien under andra världskriget, slås den unga Rosas liv i spillror. Hon blir utsatt
för ett fruktansvärt övergrepp av en officer och tvingas fly till Schweiz. Ensam och gravid med officerens barn,
hankar hon sig fram tills en snäll professor förbarmar sig över henne. Hon visar sig vara en duktig sömmerska
och tjänar lite pengar på att sy klänningar åt stadens damer. Men inte tillräckligt mycket för att försörja sig
själv och sin son. Rosa lämnar sonen hos en väninna och beger sig till Paris för att starta ett eget modeföretag.
I Paris får hon praktik hos den nyetablerade Christian Dior och blir hans musa.

Sömmerskans gåva. Av Fiona Valpy.

Paris 1940. Staden är ockuperad av nazisterna och tre unga sömmerskor bär på stora hemligheter. Mireille är
med i motståndsrörelsen, Claire har blivit förförd av en tysk officer och Viviennes hemlighet är större än vad
någon kan ana. Långt senare åker Claires barnbarn Harriet till Paris för att söka sina rötter. Hon upptäcker sanningen om sin familjs mörka historia, en sanning långt mer dramatisk än hon kunnat föreställa sig.

Två pistoler. Av Klas Östergren.

Året är 1831. Adolf Fredrik Munck bestämt sig för att stanna inomhus resten av livet. Ett långt och händelserikt liv har det varit. Han har bott i Tyskland, Österrike, Pisa, Neapel och slutligen Massa, i närmare fyrtio
av sina åttiotvå år, utkastad ur sitt eget land efter att hans arbetsgivare, välgörare och olycka blivit mördad.
Gustav III hade anledning att vara tacksam mot Munck, inte minst för att den erotiskt kunnige hovstallmästaren handgripligen hjälpt den tafatte kungen när en avkomma skulle bli till. Det är sådant och mycket mer som
Munck minns nu, och berättar för trotjänaren Ytterberg.

Törst. Av Kristoffer Triumf.

Från den hånade majspipan med tobak på skolavslutningen i mellanstadiet till Manilla-fyllan som blev en rikssnackis, och flickvännen Cecilias ultimatum: om du inte kan hantera alkoholen lämnar jag dig. Kristoffer har
bränt relationer så länge han kan minnas. I jakten på att bli älskad har han sprungit ifrån dem som betytt mest,
och stoppat i sig alldeles för mycket av allt sånt som andra vet att akta sig för. I takt med att karriären gått
uppför har hålet i hans hjärta blivit djupare.

Vinnarna. Av Fredrik Backman.

Sista delen i trilogin om Björnstad. Det har gått två år sedan allt som ingen vill tänka på hände, alla har försökt
gå vidare men något med den här delen av skogen låter oss aldrig riktigt göra det. Vi är en stad med sorg i hjärtat och våld i luften, vi älskar sagor med lyckliga slut men innerst inne visste vi nog alltid att det här inte var
en sådan. Det börjar med en storm, den här gången, och slutar med en eld. Någon som har varit borta länge är
på väg hem. Någon begravs. Någon blir kär, någon drömmer om NHL och någon drömmer om hämnd. Någon
hatar, någon slåss, någon tar ett skjutvapen och går mot en ishall. Vad är en familj? Vad är en hockeyklubb?
Vad är ett samhälle? Och vad är vi redo att offra för att skydda dem?

Vinter på Emmerdale. Av Pamela Bell.

Första delen i serien Hem till gården. Maggie har vuxit upp på gården High Moor men tragiska omständigheter tvingar hennes familj att sälja släktgården. Maggie ser ingen annan råd än att säga ja till den surmulne Joe
Sugden. Annars har hon och hennes invalidiserade pappa varken någonstans att bo eller mat för dagen. Ett år
senare bryter första världskriget ut. Joe och de andra unga männen i byn drar ut i strid och Maggie måste nu ta
hand om gården på egen hand.

Överlevaren. Av Bethany Clift.

Det är december 2023 och världen som vi känner den är över. Hela mänskligheten har utplånats av ett virus:
6DM, Six Days Maximum. Men en kvinna i London har överlevt. Med en golden retriever som sällskap
tvingas hon nu ta sig fram genom brinnande städer, navigera bland lik och råttor, på en slutgiltig resa för att
bekräfta att hon verkligen är den enda överlevaren.
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Deckare & thriller
Blickfångarna. Av Mons Kallentoft.

Den fjortonde boken med kriminalinspektör Malin Fors. Det är bitande vinter i Linköping. Ett gammalt fall
med en mördad pojke gäckar Malin Fors och de andra utredarna på våldsroteln. Vem är pojken? Hur hamnade
han ensam på en äng, med vartenda ben i kroppen krossat? Så en dag ger sig en kvinna i Algeriet till känna:
Jag är hans mamma. Malin Fors jagas av sina demoner, och ett nyligen kraschat förhållande. När fallet med
pojken tätnar dras hon i en värld där hon inte ens vet vem hon själv är och tvingas inse att till och med den
egna blicken kan vara en bedragare: ingenting är vad det först synes vara.

Blodsbröder. Av Arttu Tuominen.

1980-talet: Två pojkar växer upp tillsammans. Den ena från en välbärgad familj, den andra från miserabla förhållanden. Trots olikheterna finns en vänskap starkare än blodsband. När en olycka som leder till ett dödsfall
sker svär de på att aldrig berätta sanningen. 2018: En man hittas död på en fest. Ingen har bevittnat mordet,
men en av deltagarna har flytt till skogen. Och snart hittas även mordvapnet på platsen. Det tycks självklart att
den misstänkte är skyldig - men bevis börjar långsamt försvinna. Det förflutna hinner ikapp. Hur mycket kan
man sätta på spel för gammal vänskap?

Box. Av Camilla Läckberg & Henrik Fexeus.

När en kvinna hittas död i en låda som genomborrats av svärd står polisen frågande: Rör det sig om ett urspårat
trolleritrick eller ett extremt brutalt mord? Mina Dabiri är polisinspektör vid Stockholmspolisen och tar hjälp
av Vincent Walder, mentalist och expert på kroppsspråk och magi. De gör kopplingar till ett tidigare fall, och
inser att de jagar en hänsynslös seriemördare som måste stoppas innan offren blir fler.

Dalskuggan. Av Viveca Sten.

Andra delen i Åremorden. Det är sportlov i Åre när ett illa tilltygat lik hittas en bit utanför byn. Offret har inga
kända fiender och Årepolisen står rådlös. Hanna Ahlander är kvar på sitt vikariat men hoppas på en fast tjänst.
Hennes kollega Daniel Lindskog slits mellan familjen och arbetet.Samtidigt har en frikyrklig sekt fått starkt
fäste i de isolerade byarna nära norska gränsen. Den unga Rebecka drömmer om att tjäna Gud som trofast pastorshustru, men hon blir mer och mer utsatt och isolerad. Ingen tar hennes parti och snart fruktar hon för sitt liv.

De rotlösa. Av Frida Skybäck.

Lydias bror Dani bär på ett mörkt förflutet. Som trettonåring värvades han av ett kriminellt gäng och dömdes
för misshandel och narkotikabrott innan han lyckades bryta sig fri. De senaste åren har han skaffat både jobb
och lägenhet och lovat sin familj att aldrig mer begå brott, så när Lydia kontaktas av polisen och får veta att
Dani är misstänkt för att ha fört bort en ung kvinna rasar hela hennes tillvaro. Men det är något som inte stämmer med anklagelserna mot Dani och eftersom polisen är övertygad om att han är skyldig börjar Lydia själv
gräva i fallet.

Den barmhärtige samariten. Av Cilla & Rolf Börjlind.

Sjunde boken om Olivia Rönning och Tom Stilton. Olivia är försvunnen. Snart förstår Lisa, att hon måste ha
förts bort mot sin vilja. När Tom hör vad som hänt bestämmer han sig för att lämna sin självvalda coronakarantän. Tillsammans följer Lisa och Tom spåren till en enslig stuga. Men när de kommer dit står den redan
i full brand, och senare hittas en förkolnad kvinnokropp i husresterna. Är det Olivia?

Det falska vittnet. Av Karin Slaughter.

När Leigh Collier får i uppdrag att försvara en förmögen man som står anklagad för våldtäkt ser hon det först
som ett steg i karriären. Men när hon möter honom inser hon att det inte är någon slump att hans fall hamnat på
hennes bord. Hon känner igen honom, och han henne. Eller, rättare sagt, han känner till hennes historia och vet
varför hon ägnat tjugo år åt att försöka glömma.

Ett gott nytt år. Av Malin Stehn.

17-åriga Jennifer försvinner från en fest. I en annan del av staden skålar hennes mamma Lollo in det nya året
med sina gamla vänner, Nina och Malena. De har inte så mycket gemensamt längre, men familjernas nyårsfirande är fortfarande tradition. När föräldrarna vaknar efter en kväll med för många glas och lite för mycket
ärlighet är mardrömmen ett faktum. Försvinnandet sätter vännernas värld i gungning och mörka hemligheter
tvingas upp till ytan. Hur väl känner de varandra? Och vad hände egentligen på nyårsnatten?
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Jordoffer. Av Helén Wigh.

Med familjens sommarstugenyckel i ena handen och en väska i den andra flyr Kate storstaden och sitt liv i de
mer glamourösa kretsarna. I den värmländska skogen hoppas hon bli fri från den före detta pojkvännens hårdhänta kontroll och sin egen paralyserande rädsla. Men lugnet hon trodde sig ha funnit i den nya bostaden ställs
på ända när två kroppar upptäcks nedgrävda på tomten. De håller fortfarande om varandra, som ett älskande
par även efter döden. Intill dem ligger en medaljong och det vackra smycket väcker Kates nyfikenhet.

Karmakoma. Av Johannes Pinter.

Vem skulle du döda om dina moraliska spärrar släppte? En man med inslaget huvud. Tre stympade skolpojkar.
En gamling kvävd med en mortelstöt. De fruktansvärda morden rapporteras in till Södertäljepolisen i en oroväckande takt. Polisutredare Valter K förbryllas över att gärningsmännen omedelbart ger sig till känna.

Livvakten. Av Anna Karolina.

Andra boken om Ebba Tapper. Miljardären Martin Spendel mördas och snart grips hans fru för mordet, affärskvinnan Anita Spendel. Köhlers Advokatbyrå med den skarpa utredaren Ebba Tapper tar sig an Anitas försvar.
Ebbas efterforskningar leder henne mot en parallell värld med gängskjutningar, droger och trafficking.

Mördarens son. Av Joy Ellis.

En kvinna blir brutalt knivhuggen till döds i sitt exklusiva men avlägset belägna hem i Lincolnshire Fens
myrmarker. Kort efter upptäckten av den knivmördade kvinnan dyker en märklig man vid namn Daniel Kinder
upp på den lokala polisstationen i Lincolnshire Fens och erkänner mordet. Men kriminalkommissarie Rowan
Jackman och inspektör Marie Evans är skeptiska, de har svårt att tro att den lite udda unge mannen är skyldig.

När kungen dör. Av Elina Backman.

Saana har fått sparken från sitt jobb som skandaljournalist, samtidigt har arbetet gjort henne utbränd. Att vila
upp sig hos sin moster på lantstället i Hartola känns helt rätt. Men vetskapen om att en tonårsflicka mördats i
bygden för 30 år sedan kommer i vägen för Saanas plan. Hon börjar gräva i fallet, men möter motstånd. Ingen
i den lugna idyllen tycks uppskatta att gamla sår väcks till liv.

Roten till allt ont. Av Micke Leijnegard.

Något oerhört händer bakom Stockholms dyraste fasader. Surt försnillade miljoner försvinner spårlöst från
miljardärers besparingar. Plötsligt gapar deras privata sparkonton tomma. Det händer igen, och igen, och igen.
Paniken bland riskkapitalisterna urartar snart i ett ramaskri.Vem har mage att stjäla från de rika? Samtidigt
återstartas nedlagda fabriker i de döende byarna i Norrlands skogsland. Bortslängda människor får en ny
chans. Någon är ute efter att ställa saker och ting till rätta.

Till de döda. Av Emma Ångström.

En ung kvinna och hennes nyblivne make flyttar från storstaden till en herrgård på landet och planerar för sitt
gemensamma liv. Allt är perfekt: hon ska äntligen förverkliga sin dröm om att öppna en liten butik och ser
fram emot att bilda familj. Men ingenting blir som hon har tänkt sig. Det vackra huset bär på en mörk historia
och när maken reser bort är hon inte säker på att hon är ensam hemma. Vad döljer sig i skuggorna?

Vem är Maud Dixon? Av Alexandra Andrews.

Florence högsta dröm är att bli berömd författare. När hon får erbjudande om att bli assistent till den världskända författarpseudonymen Maud Dixon, är hennes lycka gjord. Maud Dixon visar sig vara Helen, som
bjuder Florence på en researchresa till Marocko. I Marocko är de med om en bilolycka där Helen avlider och
Florence vaknar upp på sjukhuset med en ny möjlighet. Då ingen vet vem Maud Dixon är kan hon kanske
uppnå sin högsta dröm.

Böcker på lättläst svenska
Americanah. Av Chimamanda Ngozi Adichie.
Den stora frågan. Av Anna Hansson.
Kraken. Av Anders Fager.
Nya smaker på Kafé Krut. Av Sara Wadell.
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Biografier
Bakom uniformen : en polismans berättelser. Av Tobbe Isaksson.

Polisinspektör Tobbe Isaksson vid Lundapolisen ger här en unik inblick bakom kulisserna vid många av de
ärenden han upplevt under sin 20 år långa karriär i yttre tjänst.

Drömmar i krigets skugga : minnen från en barndom. Av Ngũgĩ Wa Thiong’o.

Han är osäker på vilket barn i ordningen han är, möjligen faderns tjugofjärde. Men han är sin mors femte, det
vet han. En dag berättar hon att hans stora dröm går i uppfyllelse - han ska få börja i skolan. Men han måste
lova henne en sak: att alltid göra sitt bästa. Pakten med modern tar den unge pojken från byn Limuru och ut i
den stora världen. Men 1940-talet är en våldsam tid i Kenya och för skolpojken handlar det också om att ha råd
med ett par skor, vilket är villkoret för släppas in på gymnasiet. Och såväl kriget som behovet av fotbeklädnad
når långt in i den fattiga familjen där hemma.

En livslång hemlighet. Av Gunilla Boëthius.

Vid 73 års ålder ställs Gunilla Boëthius tillvaro på ända. Genom ett DNA-test får hon plötsligt en ny pappa.
I stället för den på sin tid välkände debattören och RFSU-ordföranden Carl Gustaf Boëthius, som hon alltid
tyckt sig vara lik, visar sig hennes biologiske far vara den omstridde finske generalen Paavo Talvela.

Gretas resa. Av Alexandra Urisman Otto, Roger Turesson.

Det startar med en ensam skolstrejk i augusti 2018 och ledde till en av de största manifestationerna mänskligheten skådat. Det är en bild av Greta Thunbergs märkvärdiga resa från en 15-åring som överlevt sin första kris
till att bli en världskänd aktivist.

Hemma i Värmland : konst, musik, minnen. Av Olle Zetterquist.

Han kan titulera sig målare, tecknare, grafiker och spelman. Olle Zetterquist har helt enkelt hunnit med en
hel del sedan debuten på Värmlands museum 1948. Men även om konsten alltid varit en viktig del av livet är
denna bok ingen konstbok i traditionell mening. Nu vill han inte bara berätta om hur några av hans bilder kommit till, hur idéer och inspiration växt fram, utan också om barndomens lekar och intressen, spännande möten
och upplevelser ur hans liv.

Kvinnor jag tänker på om natten. Av Mia Kankimäki.

Vad kan en fyrtioårig barnlös kvinna göra med sitt liv? Gå i historiska kvinnors fotspår. Mia Kankimäki säger
upp sig från sitt jobb och hyr ut lägenheten för att resa till Tanzania och följa Karen Blixen; hon reser till Japan
för att se hur den världsberömda konstnären Yayoi Kusama lever. I Florens söker hon bortglömda renässanskonstnärer på Uffizierna. Om de här kvinnorna klarade sig i världen för hundra år sedan, varför inte hon?

Lilla Chicago. Av Ali Khalil, Cyril Hellman.

Ali växte upp i stadsdelen Gårdsten i norra Göteborg. Tillsammans med sina barndomsvänner drogs han tidigt
in i kriminalitet. Umgänget blev större och det tajta gänget kom att kalla sig för Vännerna eller Gårdstensalliansen. De skrämde bort Bandidos från området och hamnade i konflikt med ett gäng från närliggande Backa.
Det ledde till krig med avrättningar på öppen gata och oskyldiga offer, däribland barn. Allt kulminerade i den
uppmärksammade massakern på Vår krog och bar. Ali Khalils vänner dog, en efter en. Själv hamnade han på
Kumlaanstalten med Sveriges farligaste brottslingar.

Lust och nöd : Karin & Nils Adamsson - sexualupplysningens pionjärer. Av Gunnela Björk.
Under många år var namnet Nils Adamsson synonymt med kondomer. Men bakom automaterna som fanns på
många offentliga toaletter stod ett gift par som under flera decennier kämpade för människors rätt till preventivmedel och sexuell njutning utan oro för oönskade graviditeter.

Professor Kalkyls konversationslexikon : en hyllning till ett vetenskapligt universalgeni.
Av Albert Algoud.

14.

Professor Kalkyl från ”Tintin” har gått till historien som en lysande vetenskapsman och upptäckare, lika genial
som tankspridd. Ändå lyser han med sin frånvaro i lexikon och uppslagsverk, något som denna bok vill råda
bot på. Här berättas om Kalkyls alla uppfinningar och intresseområden, hans fascination för slagrutependeln,
om verkliga och fiktiva föregångare och hans fascinerande personlighet och lomhördhet.

Strokesurvivor : vägen vidare efter stroke. Av Anneli Torsfeldt Heikenborn.

Anneli lever sitt drömliv. Hon är gift och har en lovande karriär inom finansbranschen. Hon och hennes man
har köpt sitt drömhus, de har en son som precis fyllt tre år och nu väntar Anneli deras andra barn. Den 15/12
drabbas Anneli av akut havandeskapsförgiftning, högt blodtryck och ett kärlnystan i hennes hjärna brister och
orsakar en massiv hjärnblödning. Hon hinner säga ”ring 112”. Både hon och barnet överlever mot alla odds.
Hon trotsar läkarkårens dystra prognoser och reser sig ur rullstolen, trots att de sa att det var omöjligt. Det här
är boken hon själv hade velat läsa när livet drog undan mattan under fötterna på henne mitt i livet.

Tre bröder. Av Yan Lianke.

Författaren Yan Lianke berättar om sin familj under kulturrevolutionen. En skildring av uppväxten på den
kinesiska landsbygden på 1960-70-talen. Yans föräldrar är så fattiga att de bara har råd att använda vetemjöl
på nyårs- och festdagar, Yan drömmer om stekt bläckfisk och längtar efter att lämna byn. Han bestämmer sig
för att själv bli författare efter att ha läst på baksidan av en roman att dess författare fick stanna kvar i staden
Harbin efter att ha publicerat sin bok.

Tressa : tolv år och mamma, Av Tressa Middleton & Katy Weitz.

Tressa Middleton blev förstasidesstoff då hon 2006 som tolvåring blev Storbritanniens yngsta mamma. Hennes
historia provocerade och chockerade hela landet, men sanningen visade sig vara långt mer tragisk än vad någon kunde ana. Tressa föddes i en fattig och dysfunktionell familj och blev omhändertagen redan som fyraåring. Vid sju års ålder flyttade hon tillbaka hem till sin mamma, där hon blev sexuellt utnyttjad av sin bror och
gravid med hans barn. För att hålla ihop familjen talade hon aldrig om hur det egentligen låg till, fram till den
dag då hennes mörka hemlighet höll på att förgöra henne fullständigt.

Tvillingarna i Auschwitz : den inspirerande och sanna historien om en liten flicka som
överlever fasorna i doktor Mengeles helvete.
Av Eva Mozes Kor och Lisa Rojany Buccieri.

Sommaren 1944 anlände Eva Mozes Kor och hennes familj till Auschwitz. Hennes föräldrar och två äldre
systrar togs till gaskamrarna, medan Eva och hennes tvillingsyster Miriam blev omhändertagna av mannen
som kom att kallas Dödsängeln: doktor Josef Mengele. De var tio år gamla. Tvillingar som hölls fångna i
Auschwitz tilläts behålla sina egna kläder och sitt hår, men blev också utsatta för Mengeles sadistiska medicinska experiment. De tvingades dagligen att kämpa för sin överlevnad och många dog till följd av experimenten,
eller av sjukdom och svält i koncentrationslägret.

”Vem fan är du?”. Av Peter Althin.

Peter Althin berättar om uppväxten och ungdomsåren i Lund till livet som en av Sveriges mest omskrivna och
anlitade brottmålsadvokater. Vi får följa några av vår tids mest uppmärksammade rättegångar och ta del av
kampen för rättvisa i såväl domstolar som i den kriminalpolitiska debatten. Men här finns också en annan och
hittills okänd kamp. I boken berättas hur den framgångsrika advokatens rädsla för att misslyckas blev så stark
att den fick honom att avsluta sin karriär.

Seriealbum

Inne i spegelsalen. Av Liv Strömquist.

Lyrik

En bro av poesi. Idé och urval Ann Boglind och Anna Nordlund.

En antologi för barn i lågstadieåldern där 60 dikter ur de svenska poesiskatten möter 15 nutida svenska illustratörer. Deras texter och bilder blir tillsammans en helt ny upplevelse som väcker nya tankar, initierar samtal och
öppnar upp helt nya världar för såväl stora som små.
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Ljudböcker på Mp3
Barndomsbrunnen. Av Göran Greider.
Bokförlaget Gyllendufva. Av Lilly Emme & Sara H. Olsson.
De fyra vindarna. Av Kristin Hannah.
De kom från öar. Av Malin Haawind.
Den konserverade änkan. Av Hélène Gullberg.
Fädernas missgärningar. Av Åsa Larsson.
Konsulten som inte ville bada. Av Mikael Bergstrand.
Norrskensnatten. Av Anna Kuru.
Två pistoler. Av Klas Östergren.

Musik på CD
Senjutsu. Av Iron Maiden.
Underbart i all misär. Av Miss Li.

Film

Ammonite (drama)
A Quiet Place 2 (thriller, skräck)
Farväl fårskallar (drama, komedi)
Love, weddings & other disasters (komedi, romantik)
Tove (biografi, drama, Tove Jansson)
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Faktaböcker
Baka till jul : från saffransbullar och pepparkakssnittar till julgodis och matbröd.
Av Fredrik Nylén.

Här finns klassiker som saffransbullar, struvor, pepparkakor, knäck och vörtbröd, men också juliga favoritrecept ur författarens blogg Fredriks fika.

Elda : på bästa sätt i kamin, kakelugn och öppen spis. Av Johan Tell.

En handbok för alla som har kamin, öppen spis, kakelugn, vedspis eller vedpanna. Här får du veta det mesta
om att välja ved, tända på bästa sätt och få energin i bränslet att bli till mesta möjliga värme.

Feber : Berlins universum 1930-1933. Av Peter Walther.
Genom nio personporträtt speglas Berlins historia på 1930-talet.

Franska flanörer : författarnas Paris, från Balzac till Modiano. Av Lena Kåreland.

Möt Paris genom flanörens strövtåg i den franska litteraturen. Vi får ta del av romaner och dikter, tecknar
miljöer och lyssnar in röster. Hon berättar också om författarnas egna relationer till sin stad, deras vandringar
och vattenhål.

Fredagskockens hamburgare & tacos. Av Mattias Larsson.

Recepten funkar till allt från fredagsmyset med familjen till middagsbjudningen med vännerna. Lär dig allt
från vilket kött som resulterar i den bästa burgaren till hur du gör en vegovariant och bakar det perfekta hamburgerbrödet.

Hemmakontor. Av Daniel Nilsson.

Ett tidsdokument som med värme och humor skildrar en av de mest dramatiska perioderna i modern tid. Det
är också en fotografisk skildring av människans uppfinningsrikedom.

Klimatglädje : åtta utmaningar för ett hållbart liv. Av Emilia Arvidsson.

Författaren vänder på begreppet klimatångest och vill istället förmedla klimatglädje, där hon själv testar åtta
förändringar. Vad händer när du lever köpfritt? Hur kan vi se på vattnet i kranen som en av de största gåvorna
vi har? Hur känns det att ändra sina matvanor radikalt?

Kocken & jägaren : så jagar och lagar du älg, vildsvin, rådjur, dovhjort, hare & fågel.
Av Mikael Einarsson & Hubbe Lemon.
Boken kombinerar klassisk viltmatlagning med gedigna jaktkunskaper och handfasta tips.

Konspirationsfeber. Av Kent Werne.

Varför tror folk på konspirationsteorier? Hur uppstår de? Vilka blir följderna? Författaren skildrar hur konspirationstänkandet tog grepp om världen, och visar att samma sak hänt under tidigare pandemier.

Lyft språket på jobbet! : handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.
Av Eva Stilling.
Boken innehåller konkreta tips och råd kring hur man kan bygga en språkutvecklande arbetsplats. Det finns
mallar, övningar, exemplar från arbetsplatser och mycket mer.

Mera vildmarkströjor : varma tröjor till små och stora äventyrare. Av Linka Neumann.

I boken finns 26 stickprojekt - många nya tröjor i både barn- och vuxenstorlekar, en kofta i det populära mönstret Alasuq, vantar, mössor och mycket mer.

Naturen vi ärvde : en miljöresa från tyst vår till het sommar. Av Henrik Ekman.

Författaren har bevakat miljöområdet i snart ett halvt sekel. Många miljöproblem har lyckligtvis fått sin lösning, men samtidigt har nya hela tiden dykt upp. Mer komplexa och globala, svårare att lösa.
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Pasta på italienska. Av Sara Berg.

Boken handlar om riktig italiensk pasta. Om gnocchi lagad av en helgalen kock i Milano, om hemligheten bakom
en äkta ragù bolognese och om den genovesiska trofien, som nästan ingen längre vet hur man tillverkar för hand.

Sashiko : brodera japanskt. Av Elise Nilsson.

Sashiko är en japansk meditativ broderiteknik. Den handlade ursprungligen om att lappa och laga på ett dekorativt vis, men numera är det en broderiteknik.

Sarek till Arktis : möten med natur, människor och djur. Av Anita & Gustaf Forssell.

Tillsammans har författarna besökt Nordkalotten, Island, Grönland, Nunavut, Northwest Territories, Yukon, British Columbia, Alaska och Jamalhalvön i Ryssland. De har mött människor, djur och natur på nordlig breddgrad.

Sekten : ett reportage om Knutby Filadelfia. Av Anna Lindman.

Ingen går med i en sekt. Det är den kärleksfulla gemenskapen som lockar, den stora känslan av mening, strålkastaren av varmt ljus som sköljer över en. Som sedan plötsligt slocknar, och det blir hårt, det blir kallt, och
man måste vara stark.

Vara skillnad : om tröst och mod att finnas. Av Kerstin Dillmar, Lars Björklund.

Vi vet att tröst är något viktigt, ändå har vi så lätt att avfärda behovet av att bli tröstade. Kerstin Dillmar och
Lars Björklund beskriver bland annat tröstens fyra hörn – omtanke, perspektiv, tilltro och tillhörighet – som
behövs för att tröst ska kunna uppstå.

Vattenvarelser : en kulturhistoria. Av Jakob Christensson.

I fokus står tolv djur som alla gjort rejäla avtryck i den västerländska tanketraditionen, men på lite olika sätt:
krokodilen, blodigeln, ålen, kräftan, hajen, sugfisken, sköldpaddan, bläckfisken, havssulan, Stellers sjöko,
valen och maneten.

Vego med 5 ingredienser : snabbt och enkelt för hela familjen. Av Maria Zihammou.

Grön snabbmat lagad från grunden. Här finns tips för den som gärna vill äta mer grönt t.ex. värmande soppa
med bönor och svartkål, pizza med grönkål, hasselnötter och brynt smör, marockansk filodegspaj och rödbetsmackor med getost.

Vilda västern : myt och verklighet. Av Olle Bergman.

Här möter vi Jesse James, Billy the Kid, Wyatt Earp, Sitting Bull, Crazy Horse och andra som gått till historien, och får en fördjupad bild av epokens ikoniska centralfigur - cowboyen - och hans strävsamma liv ute på
vidderna.

Virkade vänner : dina kompisar : seriefigurer, filmfavoriter och andra populära
figurer som du kan virka. Av Sophie Kirschbaum.

Här finns både välkända, tidlösa figurer och nya, spännande vänner. Boken innehåller allt från skojiga serietidningsfigurer till ikoniska filmhjältar
.

Våra älskade torpväxter och hur vi odlar dem. Av Inga Wallenquist.

Boken tar upp några av de vanligaste torpväxterna och deras kulturhistoria. Blommorna i stugrabatten är både
lättodlade och tåliga. Växter som under lång tid anpassat sig till växtplatsens klimat, jordmån och miljö. De är
därför väl värda att odla även vid våra dagars torp och sommarstugor.

Äpplen : trädet, frukten, musten. Av Charlie Drevstam.

Fotografen Charlie Drevstam förälskade sig i en bortglömd och övervuxen äppelodling på Österlen. Han
väckte den till liv och lärde sig allt om skötsel, beskärning och sorter. Och till slut hur man tillverkar de ädla
dropparna vi kallar must.
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Barn- & ungdomsböcker
Bilderböcker
Bakom affären. Av Annica Hedin och Karin Cyrén.
Bokstavshusen. Av Jonas Tjäder, Maja Knochenhauer.
En jul i Småland för länge sen. Av Astrid Lindgren, Cecilia Heikkilä.
Fakta om pappor. Av Oskar Kroon, Jenny Lucander.
Hundtjuvarna. Av Johanna Thydell.
Kom hit då! Av Klara Persson, Marika Maijala.
Krokodiljakten eller När Ester kom bort i affären. Av Ylva Karlsson, Katarina Strömgård.
Pelle Svanslös och julklappstjuvarna. Av Åsa och Michael Rönn.
Vad vill bebisen ha? Av Lars Klinting. (pekbok)

Ca 6 - 9 år
Bokhunden Edgar jagar en tjuv. Av Ingrid Jönsson, Anna Westin.

Edgar är alltid glad när han får vara på jobbet och läsa med barnen. Men när han och Karin kommer till skolan
den här dagen får de dåliga nyheter. Det har varit inbrott, och någon har tagit alla bärbara datorer. Edgar kanske kan hjälpa till att söka efter tjuven, i alla fall tills polisen kommer?

Cirkusdeckarna och halloweenmysteriet. Av Dan Höjer.

De största stjärnorna på Cirkus Pommery är de unga tvillingarna Kaspar och Katinka. Publiken häpnar när de
visar sina konster. Men Kaspar och Katinka gillar även mysterier. Och när publiken i Uppsala får sina värdesaker stulna, så tar tvillingarna upp jakten på bovarna. Det blir ett dramatiskt äventyr där deckarna blir instängda,
räddar livet på ett barn och blir jagade av ett skelett med pistol!

En helt vanlig jul med familjen Jansson. Av Martin Widmark & Pelle Forshed.

Det lackar mot jul, och hemma hos familjen Jansson är julstöket i full gång. Men det är inte helt enkelt för barnen Kajsa och Alvin att hålla reda på sina retsamma, lekfulla och hopplöst busiga föräldrar. Låter det märkligt?
Inte alls. Barnen Kajsa och Alvin har axlat föräldrarollen medan deras mamma och pappa har ruskat av sig
den. Istället hugger sig föräldrarna nu familjens gran i parken, kräver en snöslunga och en teve i julklapp, och
julpysslar med grannfamiljen, som nämligen har en exakt likadan familjesituation.

Fallet med den rysliga skuggan. Av Kristina Ohlsson, Moa Wallin.

Första boken om Spökbyrån, Dimdalens egen akutmottagning för spökerier. Här finns Elsa och Kalle som vet
det mesta om spöken. Den här gången behöver Frans Fransson deras hjälp. Det spökar i hans lägenhet och han
kan inte sova om nätterna för allt oväsen! Någon krossar porslin i köket, tänder och släcker lampor och välter
ut böcker ur bokhyllan. Och ibland syns en skugga mitt på golvet, trots att ingen står där! Hur hänger allt ihop?
Som alltid gäller det att förstå vad spöket försöker säga.

Gilla fotboll. Av CC Joven.

Mia kan springa fort och sparka fotbollen hårt. Men hon har nya fotbollsskor och nu tappar hon en sko. Har
ska hon nu göra mål?

Julegrisen. Av J.K. Rowling.

Jack älskar sitt gosedjur, Lilla Gis. LG har alltid funnits där, genom hela hans barndom. En julafton händer något förfärligt - LG är försvunnen. Men julafton är en dag då mirakel kan ske, en dag då allting kan komma till
liv - även gosedjur. Och Jacks nya gosedjur, Julegrisen (LG:s irriterande ersättare), har en djärv plan. Tillsammans ger de sig ut på en magisk resa, för att leta efter det förlorade gosedjuret, och för att rädda den bästa vän
Jack någonsin haft.
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Julmysteriet. Av Lisa Bjärbo.

En adventsbok - en högläsningsbok i 24 kapitel. Ebbe älskar julen! Och varje år fixar mamma en adventskalender med spännande uppdrag som han och storasyster Märta ska lösa. Men i år är allt annorlunda. Märta ska snart
fylla 13 år och verkar inte längre tycka att något är roligt. Och i år är det första julen med mammas nya kille,
Ernesto. Ebbe gör allt han kan för att höja julstämningen hemma, men när pepparkaksburken plötsligt försvinner från skafferiet och ljusslingan inte längre hänger i äppelträdet börjar han bli orolig på riktigt. Vem är det som
stjäl alla julsaker? Tillsammans med hunden Göran måste han lösa mysteriet med de försvunna julsakerna.

Ca 9 - 12 år
Hemligheten i Helmersbruk : en berättelse i 24 kapitel. Av Eva Frantz, Elin Sandström.
Det är i början av december 1975. Flora Winter och hennes mamma Linn har kommit till den lilla kuststaden
Helmersbruk där de hyr en portvaktsstuga som ligger intill en förfallen herrgård. Medan mamma jobbar vid
skrivmaskinen bekantar sig Flora med omgivningen. En mystisk pojke dyker upp och försvinner innan Flora
hinner ställa sina frågor. En snövit ekorre verkar vilja Flora något. Allt verkar kretsa kring själva herrgården,
som kanske ändå inte är så öde som alla tror … I tjugofyra kapitel – ett för varje dag fram till julafton – tar
sig Flora närmare sanningen om von Hiems herrgård.

Mörkret. Av Mia Öström.

Nita och Vo bor med morfar intill berget, vid världens ände. Morfar jobbar i gruvan som alla andra i plåtstaden.
Men en morgon stiger morfar inte upp, och när han hostar kommer det blod. På hospitalet säger de att det finns
mörka fläckar på morfars lungor. Men vad är det för mörker som har tagit sig in i morfar? Är det koldamm från
arbetet med att bryta skimmer i gruvan? Eller är det ... något annat? I morfars rum hittar Nita en stjärnkompass,
som enligt morfar pekar på motsatsen till mörker. Kan det rädda morfar? Och kan Nita och Vo hitta det?

13 år och uppåt
Så jävla operfekt. Av Charlotte Cederlund.

I Emmas skola är alla så perfekta; smala, snygga och självsäkra. Allt det som Emma inte är. Varje dag gör hon
sig så osynlig som möjligt. Allt för att inte bli utsatt. Men så hittar Emma en lapp med rosa text som säger att
hon är bra som hon är och plötsligt vågar hon göra saker hon aldrig tidigare vågat. Som att stå upp för sig själv.
Men vem är det egentligen som har skrivit lappen? Och varför?

Fakta för barn
Var är Sigges hemma? Av Stina Wirsén i samarbete med Rädda barnen.

Sigge är pojken med den röda mössan, han som springer så fort över gatan, fast man inte får. Sigge, som har
en mamma som inte kan ta hand om honom. En dag kommer vuxna hem till Sigge för att hjälpa. Sigge ska få
flytta till ett familjehem. En plats där det finns vuxna som orkar vara vuxna, som tröstar och läser läxor och
nattar. Som bryr sig om. Det är bra.

Världens hemskaste sjukdomar 2. Av Ida Kjellin, Sofia Bergström.

Efter tv-serien ”Världens hemskaste sjukdomar”. Följ med klasskompisarna Kim och Joelle på en ruskig resa
genom tid och rum, när de provar på tio av de värsta farsoter som drabbat Sverige. Ibland tillfrisknar de och
ibland inte. Men vilken sjukdom är den hemskaste av alla?

20.

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland
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